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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Jo ennen Suomen EU-puheenjohtajakauden 1.7.-31.12.2006 alkua saattoi olettaa, että kauden aikana sattuu poikkeustilanteita
joihin Suomen täytyy ottaa kantaa EU:n edustajana.

Tutkielman aihe on kansainvälisen viestinnän tavoitteellisuuden toteutuminen poikkeustilanteissa EU-puheenjohtajakaudella.
Tutkimuskysymykset käsittelevät keinoja Suomen EU-puheenjohtajakauden kansainvälisen viestinnän tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä sitä, miten tavoitteet toteutuivat Libanonin kriisin ja Turkin EU-jäsenyysneuvottelujen katkeamisen
yhteydessä. Lisäksi tarkasteltiin viestintään osallistuneiden organisaatioiden muodostamia verkostoja.  Työn aineistona ovat
virallisemmat suunnitelmadokumentit ja epävirallisemmat suomalaisten puheenjohtajakauden viestintään osallistuneiden
tiedottajien teemahaastattelut. 

Puheenjohtajaan kohdistuvat vaatimukset viestinnän nopeudesta olivat kasvaneet Suomen edelliseen, vuoden 1999
puheenjohtajakauteen verrattuna. Myös viestinnän menettelytavoissa oli tapahtunut muutoksia. EU:n kannanottoja odotettiin
nopeasti, joten toisin kuin 1999, vuonna 2006 useimmin lähetettiin Puheenjohtajavaltion julkilausumia, joiden kokoamiseen ei
kuulunut hidasta hyväksytystä jäsenmailla. 

Tutkimustapauksiksi valitut Turkin ja Libanonin kriisit olivat viestinnällisesti haastavia. Vaikeuksia olivat suuri työmäärä ja
toiminnan nopea tempo, jotka heikensivät organisaation sisäistä tiedonkulkua. Poikkeustilanteiden eskaloituminen nähtiin
etukäteen. Pelkkä ennakoiminen ei juurikaan helpottanut viestintää, kun kyse oli nopeasti muuttuvista ja poliittisesti herkistä
asioista. 

Suomen agendan painopistealueista osa jäi vähemmälle huomiolle runsaiden poikkeustilanteiden takia. Samalla
poikkeustilanteet olivat tilaisuus agendan edistämiseen ja mielikuvien kehittämiseen: ne keräsivät median huomiota, ja
puheenjohtajan tehokkuus, nopeus ja avoimuus pääsivät samalla esille. Suomen maine avoimena maana EU:ssa,
substanssivirkamiesten tavoitettavuus toimittajille sekä viestinnän nopeus ja luotettavuus lisäsivät kansainvälisten toimittajien
tyytyväisyyttä.

Puheenjohtajakauden poikkeustilanteet eivät edellyttäneet erityisen poikkeuksellisia viestintätoimenpiteitä. Vastaavia
tilanteita osuu jokaisen puheenjohtajakauden kohdalle, joten niiden poikkeuksellisuuden voi kyseenalaistaa. Kun viestivän
organisaation substanssi liittyy kansainväliseen politiikkaan, normaaliin viestintätyöhön voi kuulua asioita, jotka toisaalla
koettaisiin voimakkaasti kriisiviestinnän piiriin kuuluviksi. Kriisiviestintää käsittelevästä kirjallisuudesta löytyi yhtymäkohtia
käsiteltyihin poikkeustilanteisiin, mutta ei erityisen kattavasti. 

Viestinnän tehostaminen on tyypillinen ja suositeltava toimintapa poikkeustilanteissa, mutta kansainvälinen viestintä oli työn
aihepiiriin kiinteimmin liittyneissä valtioneuvoston viestintäyksikössä ja ulkoministeriössä valmiiksi tehostetussa tilassa
EU-puheenjohtajakauden aikana ilman poikkeustilanteitakin.

Verkostot olivat selkeästi löydettävissä sekä virallisista dokumenteista että haastatteluaineistosta. Puheenjohtajamaahan
kohdistuneet nopeusvaatimukset olivat kovat, ja verkostomainen organisoituminen, toimintojen rinnakkaisuus sekä Internet
näyttävät mahdollistaneen viestinnän nopeuden. Organisaation pienuus helpotti tiedonkulkua mutta teki siitä haavoittuvan.
Haastatteluissa esiin tulleet verkostot olivat monimutkaisempia ja monipuolisempia kuin suunnitelmadokumenteissa ollut:
niissä verkosto heijasti virallisia organisatorisia suhteita.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords

Euroopan unioni



kansainvälinen viestintä
kriisiviestintä 

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


